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1 O seu SRP1103
Parabéns pela compra do controle remoto 
universal Philips SRP1103. Após configurálo, você 
poderá operar até três dispositivos diferentes. 

Configuração simples
O controle remoto universal dispõe da 
inovadora tecnologia de configuração simples. 
Depois de configurado, o SRP1103 poderá 
operar os seguintes dispositivos: TV, aparelho/
gravador de DVD (leitor de Blu-ray inclusive) 
e todos os conversores, receptores e outros 
decodificadores comuns, como DirecTV, 
Comcast, AT&T, Verizon, Time Warner, Scientific 
Atlanta, TiVo e muito mais.

Basta seguir as instruções no capítulo 2.2 para 
configurar o controle remoto para operar seus 
dispositivos.

Para aproveitar todos os benefícios oferecidos 
pelo suporte da Philips, registre seu produto em: 
www.philips.com/welcome

SRP1103/55Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

PT (BR) Manual do utilizador
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CBL/SAT  Conversor, receptor, 
IPTV (TV por protocolo 
de Internet), TV aberta, 
decodificador para televisão 
de alta definição (HDTV) e 
TiVo

Exemplo:  configuração do controle remoto 
universal para operar uma TV:

1   Ligue a TV manualmente ou use o controle 
remoto original. Sintonize no canal 1.

2  Pressione e segure  
o botão de seleção 
de dispositivo  
por 5 segundos até 
que a luz vermelha 
de configuração  
pisque.

 •  O controle remoto entra no modo de 
configuração.

3  Procure o código 
de quatro dígitos da 
marca do seu 
aparelho na lista de 
marcas no verso 
deste manual. 

  Para cada marca, é exibido um código de 
quatro dígitos. 

  Use os botões de 
dígitos para inserir o 
código da marca do 
seu aparelho.

 •  Se a luz  
vermelha de  
configuração  apagar, um código 
inválido foi inserido. Nesse caso, tente 
novamente.

4  Aponte o controle 
remoto para a TV.  
Pressione e segure o 
botão . Solte-o 
imediatamente assim 
que a TV desligar.

 •  Essa etapa geralmente dura de 5 a 60 
segundos. Em circunstâncias extremas, 
essa etapa pode levar até 15 minutos.

2  Primeiros passos

2.1 Inserção das pilhas
•  Insira duas pilhas 

AAA, observando  
as indicações + e -  
no compartimento  
de pilhas.

Observação

Durante a substituição das pilhas, todas as 
configurações do usuário permanecem na 
memória do controle remoto por 5 minutos.

2.2  Configuração do controle 
remoto universal

O exemplo abaixo mostra como configurar o 
controle remoto universal para operar sua TV. 
Você pode repetir as mesmas etapas para os 
outros dispositivos (aparelho/gravador de DVD 
e conversor/receptor) que deseja operar usando 
o SRP1103. 

O controle remoto pode ser configurado para 
operar os três dispositivos a seguir.

Nome do  Descrição 
dispositivo 
TV  TV convencional, TV 

de LCD/plasma, TV de 
projeção e a parte da TV 
em aparelhos com TV/DVD 
integrados

DVD  Aparelho/gravador de DVD 
(DVDR), aparelhos com 
DVD/HDD (Unidade de 
disco rígido) integrados, 
leitor de Blu-ray, aparelho 
de DVD de alta definição 
(HD-DVD), parte do DVD 
em aparelhos com TV/DVD 
integrados

5 sec.

5 - 60 sec.

5-60 SEC.
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2.2.1  Configuração do controle remoto para 
operar outros dispositivos (aparelho/
gravador de DVD e conversor/receptor)

1  Verifique se o dispositivo está ligado e 
operacional. Por exemplo, insira um disco no 
aparelho/gravador de DVD.

2  Siga as etapas 2 a 6 da seção ‘Configuração 
do controle remoto universal para operar 
uma TV’. Certifique-se de usar o botão 
correto de seleção de dispositivo:   ou 

. 

2.2.2 Aperfeiçoamento dos botões
Quando configurado corretamente, o controle 
remoto deve operar todos os seus dispositivos. 
No entanto, ao usar o controle remoto pela 
primeira vez, é possível que alguns botões ainda 
não funcionem conforme o esperado. 
Nesse caso, você pode usar o controle remoto 
para pesquisar alternativas.

Observação

O aperfeiçoamento dos botões não pode ser 
feito se o código foi encontrado na pesquisa 
em todo o banco de dados (com o código 
‘9, 9, 9, 9’).

Durante a configuração inicial
1  Verifique se o dispositivo receptor está 

respondendo. Por exemplo, quando você 
tentar reparar o botão Play do seu aparelho 
de DVD, certifique-se de inserir um DVD. 
Caso contrário, o botão Play não funcionará.

2  Pressione o botão que não está funcionando, 
mantenha-o pressionado e solte-o 
imediatamente quando o dispositivo 
responder. Repita esse procedimento para 
cada botão que não esteja funcionando.

•  Se ainda assim o botão não funcionar 
como deveria, experimente pressioná-lo 
novamente por mais tempo.

5  Ligue a TV.    
Tente usar os 
botões necessários 
para operá-la. 
Verifique, por 
exemplo, se o botão 
- CH + e os botões de dígitos estão 
funcionando corretamente.

•  Se algum botão não funcionar como deveria, 
pressione e segure esse botão. Solte-o 
imediatamente assim que ele funcionar. Para 
obter mais informações, consulte o capítulo 
2.2.2.

6  Pressione o botão  
de seleção de 
dispositivo  
duas vezes para 
concluir a 
configuração.

 •  Se nenhum botão for pressionado em 
até 5 minutos, o controle remoto sairá 
do modo de configuração, salvando 
automaticamente todas as suas 
configurações. 

Importante

Se você cometer um erro:
•  Pressione o botão de seleção de 

dispositivo duas vezes para sair da 
configuração. A luz vermelha de 
configuração  apagará.

• Reinicie o procedimento.

•  Se o dispositivo não responder ou responder 
somente a alguns comandos ou se você não 
encontrar o código da marca do seu aparelho, 
digite ‘9, 9, 9, 9’ na etapa 3 e vá para a etapa 
4. O controle remoto pesquisará em todo o 
banco de dados um código que funcione com 
a sua TV. A pesquisa em todo o banco de 
dados pode levar até 15 minutos.

2 x
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3  Uso do controle 
remoto universal

3.1 Botões e funções
A ilustração na página 8 mostra uma visão 
geral de todos os botões do controle remoto. 
Teste os botões necessários para operar seus 
dispositivos.

Notas

•  Botões com funções iguais às do controle 
remoto original podem ter nomes 
diferentes no SRP1103 (por exemplo, 
Info/Display).

•  Somente as funções disponíveis no 
controle remoto original podem ser 
usadas para operar seus dispositivos com 
o SRP1103.

Após a configuração inicial
1  Verifique se o dispositivo receptor está 

respondendo. Por exemplo, quando você 
tentar reparar o botão Play do seu aparelho 
de DVD, certifique-se de inserir um DVD. 
Caso contrário, o botão Play não funcionará.

2  Selecione o  
dispositivo que 
deseja operar (por 
exemplo, DVD). 
Pressione o botão 
de seleção de 
dispositivo  para selecionar DVD.

3  Mantenha os  
botões  e  
pressionados 
simultaneamente por 
5 segundos.

 •  A luz vermelha 
de configuração  acenderá. O 
controle remoto entrará no modo de 
configuração.

4  Pressione e segure o botão que não estiver 
funcionando e solte-o imediatamente 
quando o dispositivo responder.

•  Se ainda assim o botão não funcionar 
como deveria, experimente pressioná-lo 
novamente por mais tempo.

5  Pressione o botão 
de seleção de 
dispositivo  
duas vezes para 
salvar as 
configurações e sair 
do modo de configuração.

 •  Se nenhum botão for pressionado em 
até 5 minutos, o controle remoto sairá 
do modo de configuração, salvando 
automaticamente todas as suas 
configurações.

5 sec.

2 x
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1  ................................  seleciona as entradas 
das fontes disponíveis 
(antena, cabo, etc.).

  ....................................  luz de configuração. 
Acende quando um 
comando do controle 
remoto está sendo 
enviado, assim que você 
seleciona um dispositivo 
e quando o controle 
remoto está no modo de 
configuração.

  ................................  liga / desliga o dispositivo 
selecionado.

Nota

Em algumas marcas/tipos de TV, o botão  
apenas desligará o aparelho. Você terá que 
pressionar um botão de dígito (seleção direta 
de canais) para ligar a TV novamente.

2  ..............  botões de seleção de 
dispositivo. Seleciona 
o dispositivo que será 
operado.

3 
 
 

 
  GUIDE .......................  guia eletrônico de 

programação.
  MENU ........................ ativa / desativa o menu.
  INFO...........................  informações do canal na 

tela.
  EXIT ............................  sai / fecha a exibição do 

menu na tela.
  3 4 1 2 ...............  move o cursor para 

cima, para baixo, para a 
esquerda e para a direita 
em um menu.

  OK ............................... confirma a seleção.

2

3

4

5

1

6
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3.2  Restauração da função original 
de um botão

Se um botão aperfeiçoado (consulte o capítulo 
2.2.2) continuar não funcionando corretamente, 
você poderá restaurar sua função original.   

1  No modo do  
dispositivo atual, 
mantenha os botões 
de dígitos  e  
pressionados 
simultaneamente por 
5 segundos, até a luz vermelha de 
configuração  acender. 

 •  O controle remoto entra no modo de 
configuração.

2  Pressione os 
botões de dígitos 

,  e , nessa 
ordem.

 •  Depois que 
cada botão 
é pressionado, a luz vermelha de 
configuração  pisca uma vez. 

3  Pressione o botão 
que você deseja 
restaurar duas vezes. 
Por exemplo, o 
botão 22.

 •  Depois 
que cada botão é pressionado, a luz 
vermelha  de configuração pisca uma 
vez. 

 •  A luz vermelha de configuração  pisca 
mais uma vez para confirmar que a 
função original do botão foi restaurada 
com êxito.

  A, B, C, D ..................  botões contextuais, 
ordenados de acordo 
com os requisitos para 
conversores. 
A - Amarelo, B - Azul,  
C - Vermelho, D - Verde.

4 

 
  + VOL - ...................... ajusta o volume da TV.
    ................................  programa anterior / 

último / voltar.
   ................................ silencia o som da TV.
  + CH - .......................  canal seguinte / anterior.
5 
 

  5 .................................. retroceder.
  2 .................................... reproduzir.
  6 .................................. avançar rapidamente.
  9 .................................... parar.
  0 ................................... gravar.
  ; ..................................... pausar.
  4P 3P ........................  página / faixa anterior  

(4P) / seguinte (3P) em 
vários modos.

  /   .......................  configura suas 
classificações pessoais.

6  ............  botões de dígitos para 
seleção direta de canais / 
faixas.

 

  ................................  usado após a seleção 
direta de canais. Alguns 
dispositivos requerem 
que  seja pressionado 
após a seleção de um 
canal.

  .......................... seleciona canais com um 
e dois dígitos.

5 sec.

2 x



1312 PT (BR) PT (BR)

Po
rt

ug
uê

s (
Br

as
il)

As
sis

tê
nc

ia 
e 

su
po

rt
e

•  Nesse caso, ligue a TV manualmente ou 
use o controle remoto original. Vá para 
a etapa 6. Depois que a configuração for 
concluída com êxito, o controle remoto 
ligará a TV depois que você pressionar por 
alguns instantes um dos botões de dígitos, 
assim como acontece no controle remoto 
original.

Após a configuração, nem todos os botões 
estão funcionando como deveriam.
•  Tente executar o aperfeiçoamento do(s) 

botão(ões). Consulte o capítulo 2.2.2.

Como configuro o controle remoto para 
operar meu aparelho com TV/DVD integrados?
Alguns aparelhos integrados requerem a 
configuração de dois botões diferentes de 
seleção de fonte para controlar cada parte. 
Caso você tenha um aparelho com TV/DVD 
integrados, talvez seja necessário configurar o 
controle remoto para operar a TV e o DVD.

4.1.2 Operação
O controle remoto não está mais funcionando.
As pilhas estão muito fracas ou atingiram o 
término de sua vida útil.
•  Substitua as pilhas. Consulte o capítulo 2.1.

Após substituir as pilhas, teste o controle 
remoto para verificar se ele continua 
operando os dispositivos. Se não operar, será 
necessário reconfigurá-lo. Para isso, consulte 
o capítulo 2.2.

O dispositivo que desejo operar não responde 
ou não responde a todos os comandos dos 
botões.
•  Verifique se os botões pressionados estão 

disponíveis no controle remoto original do 
dispositivo. 

•  Tente aperfeiçoar os botões. Consulte o 
capítulo 2.2.2.

4 Assistência e suporte

4.1 Perguntas freqüentes
Neste capítulo, você encontrará respostas para 
as perguntas mais freqüentes sobre o controle 
remoto universal. 

4.1.1 Configurar
Não consigo entrar no modo de configuração.
As pilhas estão muito fracas ou atingiram o 
término de sua vida útil.
•  Substitua as pilhas. Consulte o capítulo 2.1.

Após substituir as pilhas, teste o controle 
remoto para verificar se ele continua 
operando os dispositivos. Se não operar, será 
necessário reconfigurá-lo. Para isso, consulte 
o capítulo 2.2.

O código da marca do meu dispositivo não consta 
na ‘Minilista de marcas’ no Guia de Início Rápido.
A ‘Minilista de marcas’ contém apenas as marcas 
mais populares de TV, DVD e decodificador/
receptor. 
•  A lista completa de marcas está nas páginas  

17 a 30 deste manual.
•  Use ‘9999’ como o código de quatro dígitos 

caso você não encontre a marca do seu 
aparelho na lista completa. Observe que o 
uso do código ‘9999’ pode resultar em uma 
configuração mais demorada (até 15 minutos).

A TV desliga na etapa 4 e não liga na etapa 5.
Algumas marcas de TV (por exemplo, Panaso-
nic) só ligam depois que você pressiona por 
alguns instantes um dos botões de dígitos. 
Depois que um botão é pressionando por 
alguns instantes no modo de configuração, o 
controle remoto tentará iniciar o processo de 
aperfeiçoamento do botão (consulte o capítulo 
2.2.2) em vez de ligar a TV.
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Recomendamos que você primeiro leia 
atentamente este manual. Ele vai ajudá-lo a 
configurar e usar o controle remoto. 

No entanto, se precisar de mais informações ou 
se tiver dúvidas sobre configuração, uso, peças 
sobressalentes, garantia, etc. do SRP1103, você 
poderá sempre entrar em contato conosco.

Ao ligar para o nosso setor de atendimento ao 
cliente, tenha em mãos o SRP1103 para que 
nossos operadores o ajudem a determinar se ele 
está funcionando adequadamente.

As informações de contato estão no final deste 
manual. O número do modelo do seu controle 
remoto universal Philips é SRP1103/55.

Data da compra: 
......../ ......../ ........
(dia/mês/ano)

Para obter suporte online acesse: 
www.philips.com/welcome
•  Clique em Suporte e siga as instruções na 

tela.

Código incorreto selecionado durante a 
configuração.
•  Configure novamente o controle remoto 

para operar o dispositivo. Teste sempre se o 
dispositivo está respondendo antes de sair 
do modo de configuração. 

Talvez os botões que você esteja tentando usar 
tenham um nome diferente no controle remoto 
original.
•  Teste todos os botões para encontrar 

aquele(s) de que você precisa.

4.1.3 Pilhas
As minhas configurações serão excluídas 
quando eu substituir as pilhas?
Não. Todas as configurações do usuário 
permanecem na memória do controle remoto 
por 5 minutos.

Aviso

As pilhas (incluídas) não devem ser expostas 
a calor excessivo, como luz do sol ou fogo. 
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ao Consumidor (CIC):
11 2121-0203 (SP) 0800-7010203 (Demais Localidades)

Tipo País Telefone
Suporte Brasil (Grande São Paulo) 2121-0203
Suporte Brasil (outras regiões) 0800-701-0203

888 .....................0006 (DB1)

A
A.R. Systems .0012
ABC ..................0013
Abex ................0014
ABS ...................0016
Accele Vision 4194
Access HD....3554
Accurian .........0022
Acer ..................0028
Acura ...............0036
ADC .................0040 (DB1)

Addison ..........0043
Adelphia .........4195
Admiral ...........0046
Advent ............0054
Adventura .....0055
Adyson ............0058
Agashi ..............0063
Agazi .................3522 (DB1)

AGB ..................0064
Aiko ..................0069
Aim ...................0070
Aiwa .................0072
Akai ...................0074
Akiba ................0078
Akira .................0079 (DB1)

Akito.................0082
Akura ...............0083
Alaron ..............0085
Alba ..................0086
Albatron .........0087
Alco ..................0092
Alienware ......0099
Allegro .............0103
Alleron ............0104
Allorgan ..........0105
Allstar ...............0108
Alpha Digital 4014
AlphaStar .......0113
Alpine ..............0114
America Action
.............................0123
American High
.............................0125

Americast ......0127
Amphion Media 
Works..............0135
Amplivision ...0138
Ampro .............0139
Amstrad .........0140
AMTC .............4015 (DB1)

Amtron ...........0141
AMW...............0143
Anam ...............0146
Anam National
.............................0147
Anglo ...............0151
Anitech ...........0154
Ansonic ...........0156
Antronix .........0159
AOC .................0165
Aolinpiya ........4089 (DB1)

Apache ............0169
Apex ................3691
Apex Digital .0170
Apple ...............0172
Arcam ..............0179
Archer .............0180
Archos .............0181
Ardem .............0184
Aristona ..........0192
Arrgo ...............0197
Arris ..................4931 (DB1)

Artec ................4016
Asberg .............0205
Asha ..................0209
Aspire ..............4233
Astar .................0218
Asuka ...............0227
AT&T ...............3453
Atlantic ............0233
Atori .................0237
Audio Dynamics
.............................0248
Audiosonic ....0264
Audioton .......0266
Audiovox .......0268
Autovox .........0280
Aventura ........0287
Awa ..................0296
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B
Baihua ..............4092 (DB1)

Baird .................0311
Bang & Olufsen
.............................0314
Baohuashi ......0316 (DB1)

Basic Line .......0325
Bastide .............0327
Baur ..................0331
Bazin .................0335
BBT ...................0338
Beaumark ......0340
Beijing ..............0345
Beko .................0346
Belcor ..............0348
BELL .................4376 (DB1)

Bell & Howell
.............................0350
Bell ExpressVu
.............................0352 (DB1)

Bell South ......0353
BenQ ...............0359
Beon .................0361
Best ...................0364
Bestar ...............0368
Bestar-Daewoo
.............................0369
Binatone .........0378
Black Star .......0386
Blacktron ........3526
Blackway .........0388
Blaupunkt .......0390
Blue Parade ..0394
Blue Sky ..........0395
Blue Star .........0396
Bondstec ........0403
Boots ................0405
BOSS ................4197
BPL ....................0413
Bradford .........0414
Brandt ..............0416
Brillian ..............0422
Brinkmann .....0423
Brionvega .......0424

Britannia .........0425
Brockwood ...0430
Broksonic .......0432
BskyB ................0436
BTC ..................0439
Bush ..................0445
Byd:sign ...........0448

C
Cable Star.......0454
Cabletenna ....0456
Cableview.......0458
Cablevision ....4238
Caihong ...........0462
Caixing .............4093 (DB1)

California Audio
Labs ....................0467
Calix ..................0468
Candle ..............0480
Canon ...............0481
Capsonic .........0486 (DB1)

Captive Works
..............................0487
Carad ................0488
Carena..............0489
Carnivale .........0491
Carrefour ........0492
Carver ..............0494
Cascade ...........0496
Casio .................0499
Catha ................4094
Cathay ..............0501
CCE ...................0504
Celebrity .........0509
Celera ...............0510
Centurion .......0520
Century ...........0521
CGE ...................0523
Changcheng ..0526
Changfei ..........0527
Changfeng ......0528 (DB1)

Changhai .........0529
Changhong ....0530
Channel Master
..............................0531
Chaparral ........0533

Ching Tai ..........0541
Chun Yun ........0545
Chunfeng ........0546
Chung Hsin....0547
Chunlan ...........4097 (DB1)

Chunsun ..........0549
Cimline .............0552
CineVision ......0562
Citizen ..............0567
City .....................0569
Clarion .............0575
Clarivox ...........0576
Clatronic .........0581
Clearmaster ..0583
ClearMax ........0584
CMS ...................0590
CMS Hightec 0591
Coby..................0597
Colortyme .....0601
Colour Voice .0602
Colt ....................0603
Comcast ..........3456
Commercial
Solutions .........0615
Comtronics ...0623
Concerto ........0625
Concorde .......0626
Condor ............0627
Conrowa .........0634
Contec .............0635
Contec/Cony 4199
Coolmax .........0642
Coolsat ............0643
Coship ..............0646
Cosmel.............0647
COX .................4200
Craig ..................0650
Crosley .............0655
Crossdigital ....0656
Crown ..............0658
CS Electronics
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